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EDITORIAL

ARTIGO

SURGE UMA NOVA CRISE?
Ao tentar agradar os policiais com reajuste, Bolsonaro gera
crise com outras categorias, que ameaçam entrar em greve
air Bolsonaro (PL) é um presidente da República tão incompetente que consegue
criar uma crise mesmo quando
buscava agradar alguém.
No fim desse ano, ele tentou
se passar pelo Papai Noel ao
presentear os policiais com
uma reserva no orçamento
de 2022 de R$ 1,7 bilhão para
reajuste salarial. Obviamente,
não há nada de Bom Velhinho
em Bolsonaro. A real intenção
era satisfazer uma parcela importante de sua base eleitoral,
em busca de votos no ano que
vem. Ou seja, um presente
que, no fim, seria para o próprio presidente. Mas, ao deixar as demais categorias de
fora, Bolsonaro comprou uma
briga com os outros servidores federais, que agora ameaçam deflagrar a maior greve
no setor dos últimos 10 anos.
O movimento começou na última semana, com a entrega de
cargos na Receita Federal. Até
quinta-feira (23), 635 auditores
já haviam renunciado.
As reclamações ecoam tam-

J

bém em outras categorias,
como servidores do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), peritos médicos e
auditores agropecuários. É importante lembrar, nesse ponto,
que a questão do reajuste seria
apenas o estopim de uma insatisfação acumulada, provocada pelos diversos episódios
de tentativa de interferência
política do governo Bolsonaro
em diferentes órgãos.
O que aumenta a insatisfação do funcionalismo é que o
orçamento de 2022 também
reservou R$ 4,934 bilhões para
o fundo eleitoral e R$ 16,5 bilhões para as emendas de relator, do tal orçamento secreto.
Ou seja, dinheiro tem, mas ele
é empregado de acordo com
vontades meramente políticas.
Se as ameaças de greve se
concretizarem, como Bolsonaro vai sair dessa encruzilhada
em que ele mesmo se colocou?
Provavelmente usando ainda
mais dinheiro público para
acalmar os ânimos.
Como em diversos outros
episódios desde janeiro de
2019, tudo teria sido mais fácil
se o presidente fizesse o básico, pensando exclusivamente
no que seria melhor para o
país, sem colocar seu projeto
de poder acima de todos.
Bolsonaro acha que a Terra
é plana e que as urnas eletrônicas são viciadas, mas não
sabemos se ele acredita em
Papai Noel e se enviou cartinha para o Bom Velhinho. O
certo é que, definitivamente, o
presidente não se comportou
bem esse ano e não merece
nenhum presente de Natal.

DEZEMBRO É,
SIM, O MÊS DA
ESPERANÇA
Danilo Magri
Gestor de
Negócios

Dezembro é um mês especial.
Nossas mentes e corações são
tomados por um sentimento
de esperança, uma expectativa juvenil para as festas de fim
de ano e um possível descanso
durante estas datas. Eventualmente, passamos este período
planejando as compras de natal,
a organização das festividades
e celebrando com amigos e colegas de trabalho mais um ano
que se completa. Entretanto, de
tudo que sentimos, a esperança
é a mais forte delas.
Dezembro de 2021 reflete em
sua essência o significado de esperança, ou seja, o ato de se esperar que algo melhor aconteça.
Vivemos um momento de definição, ou começamos a vencer
de fato o Covid e retomamos
para valer nossas atividades ou

teremos que nos preparar novamente para uma nova cepa que
ameaça nos trancafiar e cancelar nossos planos novamente.
Esperança é a palavra do mês.
É esperar com fé que o melhor
se concretizará. Momentos
como esse, de definição, são os
que escrevem a história de empresas, homens e nações.
Que possamos neste fim de
ano sermos coerentes em nossas atitudes, fortes em nossas
decisões e sinceros com nossas
metas para o ano que vem. Esperança é esperar, mas também
é agir de acordo com os seus
princípios para um ano novo
melhor, com mais oportunidades para àqueles que batalham
e acreditam. 2022 será um ano
que nos requisitará paciência e
hombridade. A economia deve
retomar em meio a um ano eleitoral com desfecho indefinido.
Aos empreendedores vos digo,
façam o seu. Invistam, inovem,
contratem. Não se contaminem
com as crises externas. Precisaremos de vocês ano que vem,
com esperança. Sempre.
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IMAGEM DA SEMANA
Revitalização. Obra feita na passarela Dr.José Shinzato no
Urbanova, em São José dos Campos, durante esta última semana

.
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FARSA DO ORÇAMENTO
Estava na cara que ao criar
um n ovo p ro g r a ma s o c ia l ,
para servir de trampolim político para Jair Bolsonaro, que
jamais se preocupou com os
pobres, como Auxílio Brasil, literalmente, também, serviu de
pretexto para que os congressistas darem um golpe mortal
nas contas públicas. Já que,
sem escrúpulos algum, furaram o teto dos gastos, dando
um calote nos credores dos
precatórios. E, desta forma,
para gozo desta classe política,
como aprovado na Comissão
Mista do Congresso, nesta ter-

ça, 21, o Fundo Eleitoral, para
financiamento de campanha,
foi descaradamente elevado
dos R$ 2 bilhões de 2020, para
R$ 4,9 bilhões, para o pleito de
2022. Um acinte! E não satisfeitos, reservaram mais R$ 16,5
bilhões, para tais emendas do
relator, diga-se, nada transparentes. E de quebra, a pedido
desse desastroso presidente
Jair Bolsonaro, engordando a
farsa do orçamento de 2022,
foi reser vado R$ 1,7 bilhão
para reajuste dos proventos de
policiais federais. Porém, não
privilegiaram com mais verbas
setores impor tantes, como,

saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, etc. E
de verbas para investimento
no próximo ano, reser varam
míseros R$ 44 bilhões. Só para
se ter uma ideia, em 2012, no
orçamento daquele ano foi reservado para investimentos R$
201 bilhões. Não por outra razão que o nosso PIB é um dos
piores do mundo, e, que, esse
atual Congresso, que s como
uma das piores legislaturas da
nossa história, também, tem
dado aval ao retrocesso econômico e social.
Paulo Panossian
São Carlos-SP

BOLSONARO
Claro que existe direita no Brasil, mas ela foi ofuscada por um
sensacionalismo barato apresentando por Bolsonaro e sua
turma. Havia diversas opções
mais coerentes e de direita nas
eleições, mas preferiram eleger
o que dava show de arrogância,
prepotência, preconceitos e ignorância. Deu no que deu.
Elder Franklin Silva
São José dos Campos
VIAÇÃO ITAPEMIRIM
Eles apresentaram garantias
também no setor aéreo. Desde
que se iniciou o processo em
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